
الموحدالمراسالت نظام  -مستند إلكتروني  

 بلــديـة الكـويـت

 

KUWAIT 

MUNICIPALITY 

 13001الصفاة  –الكويت  10ص.ب: 

 22449001هاتف: 

 www.municipality.gov.kwالصفحة اإللكترونية 

P.O.Box: 10 Kuwait – Safat 13001 

Tel.: 22449001 

Website: www.municipality.gov.kw 

 

 
 

 
  

139لخط الساخن: ا  
 

 

 /               /        التاري    خ : 
 

 احملرتمني                                                               الكويت السادة / بلدية 

 ،،، وبعد  تحية طيبة    

 

 املوضوع: تعهد مبسؤولية الكشف على العقار وخلوه من املخالفات

 

نتعهددن ن ددت  /تدد. ............................................................ راتتاددندسي سرهننتددال شدد    دد  سر/ادد  

                قسامل .                قطعل .                قطنع.                         على سرعقند سروسقع في  نطقل .

 .     .            : نديخ                          وثاقل دق  .   

  لك سرسندة . 

  وجن  خنرفني. وال                                                           عت     سر/ا  على سرعقند وهو عبندة

ونتعهن شمطنشقل سرمخططني سرمعمنديل وسالنانئال سرمرتلل على نظنم سرترستل سالر/تروني وسرمرخصدل تدنشقن 

،  ع سربننء سرقنئ  سر نري  ع   ملنن أي  سؤورال  ننادل أو جننئادل جدرسء وجدود أي سختافدني عمدن الهدر أعدا 

لدى نظدنم سرترستدل سالر/تروندي رلعقدند سرموعدو، أعدا ، ودو  ونتعهن شص ل سرصدود وسر/اد  سرمرتدل ع

سالخال ش ق سربلنيل شإرغنء هنفل سرترسخاص سرصنددة سرمتر بل على  خنرفل  دن تدبق وس خدنال  دن يلد م فدي هد س 

 سرا   ودو  أدنى  سؤورال على سربلنيل س جن  سرغار .

 

 املكتب اهلندسي                                                              املالك                            

........................                                                                    ........................ 

 

 

 



الموحدالمراسالت نظام  -مستند إلكتروني  

 بلــديـة الكـويـت

 

KUWAIT 

MUNICIPALITY 

 13001الصفاة  –الكويت  10ص.ب: 

 22449001هاتف: 

 www.municipality.gov.kwالصفحة اإللكترونية 

P.O.Box: 10 Kuwait – Safat 13001 

Tel.: 22449001 

Website: www.municipality.gov.kw 

 

 
 

 
  

139لخط الساخن: ا  
 

 

 /               /        التاري    خ : 
 

 احملرتمني                                                               السادة / بلدية الكويت 

 ،،، وبعد  تحية طيبة    

 

 املوضوع: عقد اتفاق

 

 -: ت  ها شنإلشندة سري سرموضوع أعا     سال فنق شات

 .سرطر، سألول                                                                                        /ت. .

 .سرطر، سرثنني                                                                                       .سرسندة 

 على أ  يقوم سرطر، سألول ش عمنل سرتصما  وسرترخاص رلماروع سرموعو، أدنن  رنى سرجهني سرمختصل.

  نطقل.

 قطنع .

 قطعل .

 قسامل .

ت سربلنيل ، ، ، ، علاه يت   مثال سرمنرك والرك حس. سرموسعفني سرتي    سختاندهن  ت قبل سرمنرك وحس. قوسنا

 أ نم هنفل سرجهني سرمخورل رترخاص سربننء سرم هود.

 

 املكتب اهلندسي                                                              املالك                            

........................                                                                    ........................ 

 

 



الموحدالمراسالت نظام  -مستند إلكتروني  

 بلــديـة الكـويـت

 

KUWAIT 

MUNICIPALITY 

 13001الصفاة  –الكويت  10ص.ب: 

 22449001هاتف: 

 www.municipality.gov.kwالصفحة اإللكترونية 

P.O.Box: 10 Kuwait – Safat 13001 

Tel.: 22449001 

Website: www.municipality.gov.kw 

 

 
 

 
  

139لخط الساخن: ا  
 

 

 /               /        التاري    خ : 
 

 احملرتمني                                                               السادة / بلدية الكويت 

 ،،، وبعد  تحية طيبة    

 

 تعهد احملافظة على اخلدمات

 أ عهن أنن  نرك .

 نرك سرقسامل دق  . 

 قطعل.

  نطقل .

 جدندي  جهدل شدندع سرخن دل سردي  صدل  نهدن سردى -هدن  -ش   أحنفط على سرخن ني   د  أدضدال هههرشدنء

ي نث رهن ضرد  قسامتي والرك     إشرس،  /ت. هننتي  رخص يقوم شعمل سرتنعامني سراز ل ش اث ال

 أو  ل  .

أي ضرد أو  ل  ره   سرخن ني  ع   ملي ر/نفل سرت/نرا   همن أ عهن شت مل سرمسؤورال هن لل في حنل حنوث

 سرخنعل شتصلا هن وعنم سرمطنربل شنرتعويض عنهن .

وفي حنرل  خنرفتي رمن ودد شه س سرتعهن ي/و  رلبلنيل سر ق في سرقانم شجماع سإلعاحني وسرتر امني سراز دل 

 والرك على نفقتي سرخنعل 

 ه س إقرسد و عهن  ني شمن  قنم . و                                 

 مالك القسيمة

 توقيع :ال                                         

 

 

 



الموحدالمراسالت نظام  -مستند إلكتروني  

 بلــديـة الكـويـت

 

KUWAIT 

MUNICIPALITY 

 13001الصفاة  –الكويت  10ص.ب: 

 22449001هاتف: 
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Tel.: 22449001 
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139لخط الساخن: ا  
 

 

 /               /        التاري    خ : 
 

 احملرتمني                                                               السادة / بلدية الكويت 

 ،،، وبعد  تحية طيبة    

 

 تعهد احملافظة وااللتزام باملناسيب

 أتعهد أنا مالك /

 مالك القسيمة رقم /

 قطعة/

 منطقة /

بااللتزام بتنفيذ المناسييييل المةددل  ال الماططال المرامييية مب قبة بادية ال  يل 

 ذلك مب منسييييييي ل ال يييييييارم أ  النقاط المعا مة  أب أتةمة مسييييييي  لية ارتفام أ  

ذلك د ب انافاض منسييييي ل القسييييييمة  ب ال يييييارم  و ةالة التنفيذ   ذا تعهد منو ب

 تةمة بادية ال  يل أدنل مس  لية .

 

 مالك القسيمة

 توقيع :ال                                         

 

 

 

 

 

 



الموحدالمراسالت نظام  -مستند إلكتروني  

 بلــديـة الكـويـت

 

KUWAIT 

MUNICIPALITY 

 13001الصفاة  –الكويت  10ص.ب: 

 22449001هاتف: 
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Tel.: 22449001 
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139لخط الساخن: ا  
 

 

 /               /        التاري    خ : 
 

 احملرتمني                                                               السادة / بلدية الكويت 

 ،،، وبعد  تحية طيبة    

 

 

 عدم املطالبة باخلدماتتعهد 

 أ عهن أنن  نرك .

  نرك سرقسامل دق  .

 قطعل.

  نطقل .

 جندي عت سربننء سرمقنم على قسدامتي  دت إدسدة سربندنء ر اد   دوسفر -هن  -شعن سرمطنربل شنرخن ني هههرشنء

 ه   سرخن ني  ت قبل سرنورل .

 

 مالك القسيمة

 توقيع :ال                                         

 

 

 

 

 

 

 



الموحدالمراسالت نظام  -مستند إلكتروني  

 بلــديـة الكـويـت

 

KUWAIT 
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139لخط الساخن: ا  
 

 

 /               /        التاري    خ : 
 

 احملرتمني                                                               السادة / بلدية الكويت 

 ،،، وبعد  تحية طيبة    

 

 تعهد االطالع على الوثيقة

                     نتعهن ن ت  /ت..                     

    .      .               شتنديخ                                 دقسعل وثاقل سرتملك  طاع علىش   قن    سإل

 -:رلعقند سروسقع في

  نطقل.

 قطنع.

 قطعل.

 قسامل.

  لك سرسندة .

و بددات رنددن خلددو وثاقددل سرتملددك  ددت أي دهددن  رلغاددر ، ونتعهددن  شصدد ل  وقاددع سرمنرددك علددى جماددع  سددتننسي 

خاص وس  سرمنرك علدى قادن سر ادنة  دع   ملندن أي  سدؤورال  ننادل سو جننئادل ودو  سدندى  سدؤورال علدى سرتر

 سربلنيل س جن  سرغار  ،،

 املكتب اهلندسي

 

 

 

 

 



الموحدالمراسالت نظام  -مستند إلكتروني  

 بلــديـة الكـويـت
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139لخط الساخن: ا  
 

 

 /               /        التاري    خ : 
 

 احملرتمني                                                               السادة / بلدية الكويت 

 ،،، وبعد  تحية طيبة    

 

 

 والتجزئة عدم التأجريتعهد 

فدي سرمخططدني وفدي حدنود سرغدري سرد ي عدند علدى أتنتده هدو  بدات  سرعقند حس.  ن ل   ستتعمس عهن ش

 . رخاص سربننء هت/ت خنص  

 

أ عهن شعنم سرتد جار إردى سرغادر سو سجدرسء سي  عدنيل علدى سربندنء شقصدن  غاادر ستدتعمنل سو  ج ئتده وفدي حنردل 

 خنرفتي رمن ودد شه س سرتعهن ي/دو  رلبلنيدل سر دق فدي قطدع سرتادند سر/هرشدنئي عدت سألجد سء سرمخنرفدل همدن أقدر 

 ي قبل  ص اح سروضع.على إزسرل سألعمنل سرمخنرفل وعنم إيصنل سرتاند سر/هرشنئشموسفقتي 

 

 

 مالك القسيمة

 توقيع :ال                                         

 

 

 

 

 



الموحدالمراسالت نظام  -مستند إلكتروني  

 بلــديـة الكـويـت
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139لخط الساخن: ا  
 

 

 /              /        التاري    خ : 
 

 احملرتمني                                                               السادة / بلدية الكويت 

 ،،، وبعد  تحية طيبة    

 

 تعهد التصميم االنشائياملوضوع: 

نتعهن ن ت  /ت. .                                        شت مل  سؤورال سرتصما  سالنانئي رلماروع سرعنئن روثال 

      .      .           ملك دق  .                  نديخ 

  لك سرسندة.

 سروقع في 

  نطقل .

 قطنع.

 قطعل .

 قسامل .

 ويخلى طر، سربلنيل وسرمنرك  ت أي  سؤورال قن  نج  عت الرك 

 عن لدل  نهدن  دع  رفقدني  شإدفدنق نسدخل س عهن شتسلا  سرمنرك نسخل  ت سرمخططني سإلنانئال ويلت م سرمنركو

 .سنهنء سالشرس،.سر/هرشنئي  إيصنل سرتاند

 

 املكتب اهلندسي
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139لخط الساخن: ا  
 

 

 /               /        التاري    خ : 
 

 احملرتمني                                                               السادة / بلدية الكويت 

 ،،، وبعد  تحية طيبة    

 

 

 تعهد عدم املطالبة بإيصال التيار الكهربائي

 

 نطقددل سرمطدداع  ---------قطددنع ---------- نرددك سرقسددامل  --------------------------------.أ عهددن أنددن 

صدنل سرتادند سر/هرشدنئي سردى قسدامتي  شعدن سر صدول علدى دخصدل سربندنء إيسرجهرسء شعدنم سرمطنربدل ش   نفظل

 .قع وأدفق سررق  سرمننيلى الرك سوعوسإلنتهنء  ت سرتنفا  ر ات  وفر ه   سرخن ل  ت وزسدة سر/هرشنء وسرمنء و

  

 

 مالك القسيمة

 : الرقم املدني                                         

 توقيع :ال                                               

                                          
 


